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Θέμα: Αναφορά 1222/2011, του M.S., πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
χρήση της σήμανσης CE

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά διευκρινήσεις σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE που τοποθετείται σε 
διάφορα προϊόντα που πωλούνται εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Αναφέρει ότι πρόσφατα 
παρακολούθησε μια εκπομπή του BBC στην οποία καταδικαζόταν η κατάχρηση και η 
έλλειψη παρακολούθησης της εν λόγω σήμανσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων κάνει λόγο για το πρόγραμμα του BBC «Panorama» και συγκεκριμένα για την 
εκπομπή με θέμα τα χειρουργικά εργαλεία που εισάγονται στην ΕΕ. Βάσει παλαιότερης 
αλληλογραφίας της με άλλα άτομα, η Επιτροπή εικάζει ότι ο αναφέρων έχει κατά νου την 
εισαγωγή χειρουργικών εργαλείων από ορισμένες ασιατικές χώρες. Ωστόσο, η ίδια η 
Επιτροπή δεν διαθέτει πρωτογενείς πληροφορίες για το εν λόγω θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι, όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα καθώς και τα περισσότερα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, η άσκηση του καθήκοντος εποπτείας της αγοράς 
εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών. Αν οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων τοποθετούν τη σήμανση CE σε κάποιο προϊόν παραβιάζοντας τις απαιτήσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και συγκεκριμένα η οδηγία 
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93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων1, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 
έτσι ώστε τα εν λόγω προϊόντα να καταστούν συμβατά με τη νομοθεσία ή να αποσυρθούν 
από την αγορά. 

Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της αποδεικτικά στοιχεία ότι τα χειρουργικά εργαλεία της 
προέλευσης που θίγει ο αναφέρων παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό μη συμμόρφωσης σε 
σχέση με τα χειρουργικά εργαλεία άλλης προέλευσης. Ομοίως, η Επιτροπή δεν έχει στη 
διάθεσή της αποδεικτικά στοιχεία ότι τα χειρουργικά εργαλεία παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
ποσοστό μη συμμόρφωσης σε σχέση με άλλα είδη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ως εκ 
τούτου, δεν είναι σε θέση να ζητήσει από τα κράτη μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειες 
εποπτείας της εθνικής τους αγοράς στα χειρουργικά εργαλεία γενικότερα και στα χειρουργικά 
εργαλεία συγκεκριμένης προέλευσης ειδικότερα.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της πληροφορίες ότι η αρμόδια αρχή του ΗΒ, η 
Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), ενδεχομένως δεν έχει ασκήσει 
εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
του ΗΒ, όπως υποχρεούνται τα κράτη μέλη βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην ευρωπαϊκή αγορά διατίθενται μόνο ασφαλή 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο Επίτροπος Dalli ζήτησε προσφάτως από τα κράτη μέλη, 
μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν την εποπτεία επί της αγοράς σύμφωνα με την 
οδηγία 93/42/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/20082.

Όσον αφορά την πιθανή παραβίαση του λεγόμενου κανόνα προέλευσης, εναπόκειται και πάλι 
στο εκάστοτε κράτος μέλος και όχι στην Επιτροπή να επιβάλλει τη συμμόρφωση με τους 
ισχύοντες κανόνες.

Συμπέρασμα
Η αναφορά θίγει ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του εκάστοτε κράτους 
μέλους, και εν προκειμένω του ΗΒ.

                                               
1 ΕΕ L 169/1 της 12.7.1993
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 
προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93· ΕΕ L 218/30 της 13.8.2008.


